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ProfeŃii care s-au adresat rămăşiŃei poporului evreu care s-a întors în Ńară au fost: Hagai, Zaharia şi 
Maleahi. 
  
Scriitorul: Hagai 

Hagai este menŃionat în Ezra 5:1,2 şi 6:14 ca fiind unul dintre cei doi profeŃi care au încurajat 
rămăşiŃa (cei care s-au întors după robia babiloniană) care a reconstruit templul în ciuda 
dificultăŃilor care le-au stat în cale la fiecare pas. Din aceste versete precum şi din referirile scurte 
pe care le face la propria persoană pe parcursul scrierii sale rezultă 3 elemente importante: 

1. nu s-a autoevidenŃiat în nici un fel – el căuta să-L înalŃe pe Domnul 
2. era mesagerul Domnului – „aşa vorbeşte Domnul” 
3. nu doar a mustrat dar a şi încurajat şi înveselit 
4. nu doar a predicat dar a şi practicat 

 
Perioada de timp: 520 î.Hr. „în al doilea an al împăratului Dariu” – aceste prime cuvinte din 
scrierea lui Hagai i-au ajutat pe istorici să localizeze în istoria profană momentul scrierii ei. Darius a 
început să domnească în anul 521 î.Hr. În aceeaşi perioadă de timp, în China trăia Confucius. 
 
Tema: Templul 

Reconstruirea şi refacerea templului au reprezentat scopul suprem al acestui profet. El nu 
doar a certat poporul pentru că a întârziat în reconstruirea templului dar l-a şi încurajat şi l-a ajutat 
în acŃiunile întreprinse. 
 
Mesajul 

Hagai se referă în mod constant la „cuvântul Domnului” ca fiind autoritatea supremă. Voit 
s-a smerit pentru ca Domnul să fie înălŃat. Mesajul său a fost unul practic. A fost la fel de limpede 
ca 2 plus 2 egal 4. ProfeŃia lui Hagai şi epistola lui Iacov au multe în comun. Ambele scrieri 
accentuează truda zilnică. AcŃiunea este de natură spirituală. Atitudinea „nu fac nimic” este rea. 
Ambii au accentuat această atitudine. Munca este o măsură a vieŃii. 

Contemporanul lui Hagai, Zaharia, a fost un vizionar cu capul în nori însă Hagai era o 
persoană pragmatică, cu ambele picioare bine înfipte pe pământ. Omul de acŃiune cât şi visătorul au 
nevoie să umble împreună. 1 Corinteni 15:58 ar putea fi considerat un motto al acestei scrieri. 

Ca punct de plecare, puteŃi citi Ezra 3:8-13, de asemenea capitolele 4, 5, 6. 
 
Versete cheie: Hagai 1:8,14 

Conform calendarului durata pe care se întinde această scriere este de 3 luni şi 14 zile. 
Cartea conŃine 5 mesaje transmise, fiecare în parte, la o dată specifică. Calendarul ne furnizează 
cheia pentru înŃelegerea lor. 
 
Prezentare generală 

I. 1 septembrie 520 î.Hr. 
O provocare la adresa poporului, 1:1-11 
A. acuzaŃia de conflict de interese, 1:1-4 
B. chemarea la analiza propriilor căi, 1:5-7 
C. porunca de a construi  Templul, 1:8-11 
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II. 24 septembrie 520 î.Hr. 
Răspunsul la provocare, 1:12-15 
A. construirea Templului; poporul a ascultat, 1:12 
B. confirmarea din partea Domnului, 1:13-15 

 
III. 21 octombrie 520 î.Hr. 
Descurajarea poporului 
Încurajarea din partea Domnului, 2:1-9 
(inferioritatea celui de-al doilea templu faŃă de primul a devenit motiv de descurajare dar, 
Dumnezeu intervine) 

 
IV. 24 decembrie 520 î.Hr. 
Apel la Lege 
Explicarea principiului, 2:10-19 

 
V. 24 decembrie 520 î.Hr. 
O revelaŃie a programului lui Dumnezeu 
Aşteptare cu privire la viitor, 2:20-23 

 
Comentariu 

I. O provocare la adresa poporului, 1:1-11 
A. AcuzaŃia de conflict de interese, 1.1-4 

v.1 „în anul al doilea al domniei lui Dariu”, vezi Perioada de timp 
„luna a şasea” este luna septembrie 
Hagai înseamnă „sărbătoarea mea” 
„Zorobabel” înseamnă „semănat în Babilon” 
„Şealtiel” înseamnă „întrebându-l pe Dumnezeu în rugăciune” 
„Iosua” (vezi Zaharia 3:1-5) 
„Cuvântul Domnului” – Hagai este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu şi el vorbeşte cu autoritate 
(v.3)  
v.2 atunci când poporul s-a întors prima oară în Ńară, după captivitatea babiloniană, entuziasmul a 
fost mare. Au întâmpinat obstacole uriaşe care au necesitat eforturi herculeene. Imediat ce au 
început construcŃia au fost cuprinşi de descurajare. DificultăŃile le păreau insurmontabile. 
Ajunseseră la concluzia că nu era vremea să construiască. Acesta era pseudo-motivaŃia lor de 
autoliniştire. Şi s-au hotărât să păstreze starea de fapt a momentului. A fost ridicată temelia 
Templului dar opoziŃia samaritenilor a fost aşa de mare încât pur şi simplu s-au oprit. 
v.3 din nou Hagai clarifică faptul că el vesteşte Cuvântul Domnului. El este cel care scrie de mai 
multe ori „aşa vorbeşte Domnul” – expresie menită a limpezi faptul că el vorbeşte cuvintele 
Domnului. 
Aceasta este autoritatea care ar trebui să fie prezentă în orice misiune creştină din zilele noastre. 
v.4 dificultăŃile nu au împiedicat poporul de la construirea propriilor lor case. Au gândit că, 
dimpotrivă, este timpul potrivit pentru a-şi ridica locuinŃe. Case frumoase şi o biserică deloc 
arătoasă sunt la fel de greşite ca o biserică foarte elegantă şi case sărăcăcioase. 
 

B. Poporul este chemat să-şi analizeze propriile căi, v. 5-7 
v.5 „uitaŃi-vă cu băgare de seamă la căile voastre”, analizaŃi-le cum se cuvine 
v.6 Dumnezeu îi judecase în ceea ce priveşte lucrurile materiale. Avuseseră recolte compromise, 
foamete, le lipsiseră banii pentru a cumpăra haine şi nici o economie. 
v.7 li se cerea să caute explicaŃii logice şi adevărate. Era foarte clar că Dumnezeu restrângea 
binecuvântările din cauza neascultării de care dăduseră dovadă.  
 
 

C. Porunca de a construi Templul, v. 8-11 
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v.8 SoluŃia era foarte simplă: 
1. „SuiŃi-vă pe munte” (tăiaŃi copaci) 
2. „aduceŃi lemne” (faceŃi cherestea) 
3. „zidiŃi Casa” (templul) 

Era foarte simplu. 
 

Rezultatele urmau să fie măreŃe: 
1. Dumnezeu va fi mulŃumit 
2. Dumnezeu va fi glorificat 

v.9 El revizuieşte condiŃia lor şi exprimă în mod clar şi care era motivul – au falimentat în 
construirea templului 
v.10,11 Binecuvântările materiale fuseseră luate 
 

II. Răspunsul la provocare, 1:12-15  
A. ConstrucŃia templului; poporul a ascultat, v.12 

Ei „au ascultat de glasul Domnului”. 
 

B. Confirmarea din partea Domnului, v 13,14 
v.13 „Eu Sunt cu voi, zice Domnul.” 
v.14 Liderii poporului se implică entuziaşti în activitate: 

1. Zorobabel 
2. Şealtiel 
3. rămăşiŃa poporului 

 

III. Descurajarea poporului 
     Încurajarea din partea Domnului, 2:1-9 
v.1 21 octombrie 520 î.Hr. este data la care a fost transmis cel de-al treilea mesaj 
v.2 acest mesaj este adresat aceloraşi lideri şi poporului căruia îi este adresat şi mesajul din 1:14 
v.3 acesta este cel de-al doilea obstacol pe care Hagai a trebuit să-l clarifice. MulŃi dintre cei care se 
întorseseră din robia babiloniană şi-au amintit (deşi fuseseră foarte tineri când plecaseră în 
captivitate) frumuseŃea şi bogăŃia Templului lui Solomon. În comparaŃie, acest templu li se părea a 
fi doar o simplă casă. 

Ezra 3:12,13 „Dar mulŃi din preoŃi şi LeviŃi, şi din capii de familii mai în vârstă, care 
văzuseră casa dintâi, plângeau tare, când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. MulŃi alŃii 
îşi arătau bucuria prin strigăte, aşa încît nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul 
plânsetelor poporului; căci poporul scotea mari strigăte, al căror sunet se auzea de departe”. 

Această critică venită din interior a reprezentat un fel de palmă primită în ziua construirii 
noului templu. A atenuat din zelul pe care îl aveau oamenii de a participa la construcŃie. A fost ca o 
găleată de apă rece care a secerat entuziasmul. 
v.4 provocarea lui Dumnezeu a avut două aspecte: a) fiŃi puternici b) „Eu sunt cu voi, zice 
Domnul”, provocare ce a reprezentat mai mult decât orice ornament. Manifestarea prezenŃei lui 
Dumnezeu nu mai era vizibilă în templul lui Solomon; prezenŃa lui Dumnezeu întrecea gloria 
templului lui Solomon. 
v.5 Dumnezeu continuă cu îmbărbătarea: „nu vă temeŃi” 
v.6 este prezentată o perspectivă asupra ÎmpărăŃiei de 1000 de ani. Trebuiau să privească templul 
din prezent prin prisma scopului final al lui Dumnezeu. 
v.7 printre „comorile tuturor neamurilor” nu se numără şi Hristos. Va exista o podoabă exterioară a 
viitorului templu iar gloria divină va fi prezentă în persoana lui Hristos. 
v.8 „argint...aur” – este în mod clar vorba despre comori materiale 
v.9 „slava acestei case din urmă” – Dumnezeu priveşte la seria de temple ridicate ca fiind o singură 
casă. 
„pacea” este Ńelul suprem. 
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IV. Apel la Lege 

       Explicarea principiului, 2:10-19 
v.10 data este 24 decembrie 520 î.Hr. 
v.11 nu ar trebui să se vorbească despre „o” lege ci despre Lege. Legea mozaică nu acoperea toate 
detaliile vieŃii din Israel. Atunci când se ivea o problemă care nu avea soluŃie în Lege, se făcea apel 
la preoŃi (vezi Deuteronom 17:8-11) 
v.12 este sfinŃenia transferată prin contact? Nu. Sfântul nu-l poate transforma pe cel care nu este 
sfânt doar prin contact. SfinŃenia nu este transmisibilă. 
v.13 se transmite oare nesfinŃenia prin contact? Da. NecurăŃia este transferată celui care este curat 
prin contact. Ambii devin necuraŃi. De exemplu, pojarul se transmite prin contact. Apa murdară o 
murdăreşte şi pe care care este curată şi nu invers. Pe plan moral, inima rea nu poate face fapte 
bune. În plan religios, o simplă ceremonie nu poate curăŃa un păcătos. 
v.14 Hagai spune că deşi poporul se reîntorsese în Ńară, participa la ritualuri şi ridicase templul, 
inima locuitorilor era în continuare departe de Dumnezeu. 
v.15-17 Se întrebau de ce oare Dumnezeu nu îi binecuvânta. El îi judecase deoarece inimile lor nu 
fuseseră transformate 
v.18,19 „uitaŃi-vă cu băgare de seamă” -  Dumnezeu avea să îi binecuvânteze pentru că ascultaseră. 
Îi va binecuvânta datorită harului Său. 
 

V. RevelaŃia cu privire la planul lui Dumnezeu; 
     Aşteptări legate de viitor, 2:30-23 
v.20 data este 24 decembrie 20 î.Hr., aceeaşi cu cea a mesajului precedent 
v.21 mesajul este destinat lui Zorobabel, guvernator în Iuda 
v.22 acesta este scopul final al lui Dumnezeu. Puterea neamurilor va ajunge la final iar toate armele 
de război vor fi distruse. 
v.23 „în ziua aceea” – este vorba despre Ziua Domnului. Scopul lui Dumnezeu va triumfa. 
Zorobabel face parte dintre descendenŃii lui David, conform istoricului Iosefus. Aceasta este o 
promisiune că planul lui Dumnezeu cu privire la descendenŃii din David va fi dus la bun sfârşit. 

Zorobabel va fi o „pecete” – dar descendenŃii din Ieconia vor fi ca o „pecete” ce va fi 
aruncată din mâna Domnului (Ieremia 22:24-30, Matei 1:11). 

Acest ultim mesaj dezvăluie scopul lui Dumnezeu cu privire la aducerea Domnului Isus 
Hristos pe tronul lui David. 

 
 

 


